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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce srovnává postavení příslušníků běloruské emigrace v Československu a Polsku, mapuje hlavní oblasti 

jejich aktivit a v obou zemích sleduje prosté utečence i nejvýraznější běloruské veřejné osobnosti. Dochází 

k zajímavému závěru, že interkulturní rozdíly přispěly k tomu, že v období od nastolení bolševické vlády 

v Rusku po předvečer války byly podmínky pro pokračování běloruského národního programu 

v Československu příznivější. Přes obdobně chabou finanční situací emigrantů v obou státech vyzdvihuje práce 

československé možnosti pro příležitosti dané Ruskou pomocnou akcí, československým spolkovým zákonem, 

ale i klidnějším poměrem k sovětům daným odlehlejší geografickou polohou Československa od SSSR a do roku 

1935 i československou neochotou navázat oficiální diplomatické vztahy s Moskvou.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Práce se v úvodu vhodně vyrovnává s terminologií a s ní řeší i základní metodický postup. Následně logicky dělí 

svou pozornost mezi československé a polské prostředí, ke každému z těchto témat volí dostatečné množství 

české, polské, ruské, běloruské i anglojazyčné odborné literatury. V závěru provádí autor komparaci zjištěného, 

přičemž si je vědom rozdílu v početnosti běloruských komunit a také větší rozvětvenosti běloruských aktivit 

v Polsku. Jeho nekonformní závěr ohledně možností dalšího rozvoje běloruského exilu je tak podložen 

důkladnou znalostí zdrojů a opírá se o dostatek argumentů. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Po formální stránce odpovídá text nárokům kladeným na bakalářskou práci. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Autor provedl náročnou komparaci dvou prostředí, v nichž se běloruští emigranti mezi dvěma světovými 

válkami pohybovali. Jeho závěry jsou relevantní a vybízejí k dalšímu výzkumu.  

Na prostoru bakalářské práce mohl autor jen mírně zohlednit vlivy, které na Bělorusy působily z jiných zemí, jež 

se staly rovněž jejich útočištěm před bolševiky. Jeho práce tak upozornila na zajímavé, ve výzkumu dosud 

opomíjené, výzkumné pole postihující národní hnutí neteritoriálních menšin. V komparaci předložené závěry 

vzbuzují otázku, do jaké míry působil na neúspěch antisovětského běloruského národního programu v 

meziválečné době fakt, že se Bělorusům nepodařilo plně déle kontrolovat žádné konkrétní území a v několika 

státech tak žili v postavení neteritoriální menšiny. Otevírá se tu odbornou literaturou dosud neřešený prostor 

pro hledání souvislostí vývoje běloruského národa s ostatními neteritoriálními menšinami Evropy.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Jak menšinová politika v Polsku a Československu ovlivnily vstřícnost daného prostředí vůči běloruskému 

národnímu programu?   

Nakolik je pro rozvoj národního programu podstatná teritorialita? Lze v něčem srovnávat charakter vývoje těch 

národů, které po první světové válce neměly vlastní stát a byly součástí jinak národně definovaných společností? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A. 

Datum: 6.6.20121     Podpis: Daniela Kolenovská 

 



 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


